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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο24/2015 για την «Προµήθεια 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υλικοτεχνικού εξοπλισµού και δικτυακής υποδοµής» 
 
Σχετ.: α) Επιστολή της εταιρείας SINGULARLOGIC A.E., µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 20569/10-9-2015 
           β) Επιστολή της εταιρείας ΙΒΜ Ελλάς ΑΕ, µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 21052/16-9-2015 
 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 21438/18-9-2015 έγγραφό 
της, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, παραθέτει τις κάτωθι αιτούµενες διευκρινίσεις: 

 

• Για την κάρτα δικτύου Ethernet που αναγράφεται στη σελ. 13 και στον υποπίνακα 001 της διακήρυξης, 
η απαιτούµενη κάρτα δικτύου πρέπει να είναι τεσσάρων (4) θυρών, οι οποίες πρέπει να υλοποιούν 
κάποιον από τους αναφερόµενους συνδυασµούς που απαιτούνται δηλ. 4 x 1Gb ή 4 x 10Gb ή 2 x 1 Gb 
και 2 x 10 Gb. 

• Σε ότι αφορά τις απαιτούµενες υποστηρίξεις σε συστήµατα RAID του όρου που αναφέρεται στη σελ. 15 
και στον υποπίνακα 002 της διακήρυξης, πρέπει να καλύπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται. Αν ο υποψήφιος προµηθευτής προσφέρει αντίστοιχα ισοδύναµα χαρακτηριστικά, όπως 
αναφέρεται στη σελ. 17 της διακήρυξης που να καλύπτουν όµως τις τεχνικές απαιτήσεις του 
διαγωνισµού (ανεξαρτήτως της κωδικοποίησης-ονοµασίας τους), η προσφορά του θα γίνεται 
αποδεκτή. 

• Για τον όρο που αναφέρεται στη σελ. 15 και στον υποπίνακα 002 της διακήρυξης, οι απαιτήσεις σε 
εξοπλισµό διασύνδεσης του SAN είναι τόσο FC 8Gbps όσο και iSCSI 10G Base-T. Η ενδεδειγµένη 
υλοποίηση µπορεί να επιτευχθεί και µε τη χρήση ειδικών µετατροπέων από FC 10G σε 10G Base-T, 
υποστηρίζοντας 10G Base-T και 10G Base-SR, εξασφαλίζοντας όµως το συνολικό απαιτούµενο 
αριθµό θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

• Το σύνολο του προσφερόµενου εξοπλισµού εξαιρουµένου του UPS, θα πρέπει να προέρχεται από την 
ίδια κατασκευάστρια εταιρία µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της αναγκαίας λειτουργικότητας, 
συµβατότητας, οµοιοµορφίας αλλά και ενιαίας πολιτικής διαχείρισης. 
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